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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 

 

UI  universal input, universaalitulo 

DI  digital input, digitaalitulo 

AO  analog output, analogialähtö 

VAC  voltage alternating current, vaihtosähkö 

VDC  voltage direct current, tasasähkö 

NO  normal open, normaalisti auki oleva kosketin 

NC  normal closed, normaalisti suljettu kosketin 

OEM original equipments manufacturer, alkuperäinen 

laitevalmistaja 

ODM original design manufacturer, alkuperäinen suunnittelija 

ja valmistaja 
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1 JOHDANTO 

Ouman Oy on vuonna 1988 perustettu älykästä ja helppokäyttöistä kiinteistöau-

tomaatiota valmistava yritys. Se työllistää noin 60 henkilöä, ja sen liikevaihto on 

noin 9 miljoonaa euroa vuodessa, yrityksen pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. 

Ouman Plus -kotiautomaatiojärjestelmä toimii ilmanvaihdon lämmityksen, turva-

tekniikan ja muiden taloteknisten ohjausten hallintajärjestelmänä. 

 

Opinnäytetyö tehdään Lapin ammattikorkeakoulun Kemin kampuksen kiinteis-

tösähköistyksenlaboratorioon. Laboratoriota pyritään kehittämään koko ajan 

uusilla laitteilla, jotta oppimisympäristö pysyy nykyajan vaatimusten tasolla, ja 

koulun nykyiset ja tulevat opiskelijat saavat laadukasta opetusta. 

 

Kotiautomaatio järjestelmien yleistyminen osana omakotitalojen sähköistystä loi 

hyvän pohjan tälle insinööri työlle. Työn tavoitteena on käyttöönottaa Ouman 

Plus -kotiautomaatiojärjestelmä opetuskäyttöä varten ja tehdä laboratorioharjoi-

tustyö aiheesta koulun opiskelijoiden käyttöön. Työn suoritusvaiheisiin kuuluu 

laitteistoon liittyvien dokumentointien selvittäminen ja laatiminen. Kytkentöjen 

laatiminen sekä tarkastukset ja mahdollisten virheiden korjaukset ovat myös 

osa työtä. Työssä esitellään myös Ouman Plus -kotiautomaatiojärjestelmän ja 

siihen liittyvien toimilaitteiden toiminnallisia ominaisuuksia ja säätömahdolli-

suuksia. 

 

  

  



9 

 

 

2 OUMAN OY 

2.1 Yritysesittely 

Ouman Oy on vuonna 1988 perustettu helppokäyttöistä ja älykästä kiinteistöau-

tomaatiota valmistava yritys, toimitusjohtajana työskentelee Matti Lipsanen. Yri-

tys työllistää noin 60 henkilöä ja sen liikevaihto on vuodessa noin 9 miljoonaa 

euroa. Kuvassa 1 on esitetty Kempeleessä sijaitseva pääkonttori. (Ouman 

www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

 

 

 

Kempeleen toimitiloissa sijaitsee yrityksen suunnittelu-, ja tuotantoyksiköt, sitä 

kautta hoidetaan myös Baltian ja Venäjän myyntitehtävät. Vuonna 2006 Ouman 

Oy laajensi Kempeleen 1500 neliön toimitilojansa 2100 neliöllä. Etelä-Suomen 

myyntikonttori sijaitsee Espoossa. Ruotsin myyntikonttori sijaitsee Tukholmas-

sa. (Ouman www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

 

Yrityksen myyntivalttina toimii erityisesti lämmönsäätö, se onkin Suomen mark-

kinajohtaja kyseisellä alalla. Myynti tapahtuu koulutettujen myyntiedustajien ja 

tukkukauppojen kautta. Ouman Oy toimii yhteistyössä lämmönvaihdin-, ilmas-

tointikoje- ja maalämpöpumppujenvalmistajien kanssa. Sen lisäksi Ouman Oy:n 

tuotevalikoimaan kuuluu kaikentyyppiset ilmastointiratkaisut sekä erilaiset kiin-

teistöjen ohjaus- ja valvonta tarpeet. (Ouman www-sivut, hakupäivä 

31.10.2014.) 

Kuva 1. Ouman Oy:n Kempeleen toimipaikka (Ouman www-sivut, haku-

päivä 31.10.2014.) 
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2.2 Historia 

Yritys sai alkunsa 1980-luvun lopulla, jolloin yrityksen perustaja Eino Hintsala 

kehitti uudenlaisen omakotitalon lämmönsäätimen. Eino ryhtyi kehitystyöhön, 

koska hän tiesi, että uudenlaiselle säätimelle olisi markkinoilla kysyntää. Sääti-

men tarvittavan elektroniikan suunnitteli hänen kaverinsa Matti Kangas, jolla oli 

oma insinööri toimisto. (Ouman www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

 

Uuden lämmönsäätimen myynti aloitettiin keväällä 1988. Tuotteella oli kovasti 

kysyntää, ja myynti ylittikin kaikki odotukset. Suuren kysynnän vuoksi Hintsalan 

täytyi hankkia markkinointi- ja organisaatio-osaamista, jota hänelle tarjosi Martti 

Jokelainen. (Ouman www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

 

Kesäkuussa vuonna 1988 EH-System Ky -niminen yritys sai alkunsa. Toimitus-

johtajaksi tuli Martti Jokelainen, tuotekehityksestä vastasi Eino Hintsala ja Matti 

Kangas vastasi elektroniikan suunnittelusta. Vuonna 1995 yrityksen nimeksi 

muutettiin Ouman Finland Oy, jona se toimii vielä tänäkin päivänä. (Ouman 

www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

 

Elokuussa 2013 Ouman Oy ja Ekonor Oy yhdistyivät yrityskauppojen saattele-

mana raumalaisen Enerpoint Oy:n kanssa. Yrityskaupan myötä Oumanin ja 

Ekonorin koko osakekannat siirtyivät Enerpointin omistavan Etagrene Oy:lle. 

Yhdistymisen myötä syntyi Suomen suurin rakennusautomaatiota tuottava yri-

tys, jolla on vahva asema myös Pohjoismaissa. Kaikki kolme yritystä toimivat 

omalla henkilöstöllä ja nimellään. (Ouman www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

  

2.3 Palvelut 

2.3.1 Energiatehokkuuspalvelut 

Oumanin lämmönvahti-palvelun avulla taloyhtiöt säästävät keskimäärin 17% 

lämmityskustannuksistaan. Sijoitus maksaa itsensä takaisin noin kahdessa 

vuodessa. Lämmönvahti-palvelua käyttää jo yli 2000 taloyhtiötä. Hankinta sisäl-
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tää laajat säästö- ja tyytyväisyystakuut. (Ouman www-sivut, hakupäivä 

31.10.2014.)  

 

Kuvassa 2 on esitetty, miten lämmönvahti on asennettu talon lämmönjakohuo-

neen vesikiertoiseen patterilämmitysverkostoon ja lämmönsäätöautomaatioon. 

Lämmönvahti mittaa lämmitysverkoston paine-eroja havaiten huoneiden patteri-

termostaattien muutokset reaaliajassa ja välittäen tiedon lämmönsäätimelle, 

joka sitten reagoi tilanteeseen ja jakaa verkostoon optimaalisen määrän läm-

pöä. Ouman Oy on patentoinut paine-erokompensointiin perustuvan lämmön-

säätömenetelmänsä. (Ouman www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

 

 

Kuva 2. Ouman Lämmönvahti (Ouman www-sivut hakupäivä 31.10.2014.) 

 

Lämmönvahti palveluun sisältyy 

 säästökartoitus kiinteistöihin 

 tiedotus kiinteistön asukkaille 

 lämmönvahdin asennus 

 lämmitysjärjestelmien viritystöiden tekeminen 
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 kaukolämmön perusmaksun tarkastus 

 syntyneiden säästöjen seuraaminen ja raportointi 

 säästö ja tyytyväisyystakuu. (Ouman www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

 

2.3.2 Rakennusautomaatio 

Liiketoiminta-alueena rakennusautomaatio on Ouman Oy:lle tärkeä. Ouman Oy 

on tuottanut ja kehittänyt yli 15 vuoden ajan erilaisia palveluita ja tuotteita eri-

koisten liike- ja asuinkiinteistöjen sekä julkisensektorin kiinteistöjen ohjaukseen 

ja hallintaan. (Ouman www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

 

Oumanin rakennusautomaatioon yleisesti tarjoavat tuotteet ja palvelut liittyvät 

lämmitykseen ja käyttöveden säätöön. Ouman tarjoaa myös muita kiinteistöjen 

taloteknisiä valvonta ja ohjaus palveluita, niihin lukeutuvat muun muassa luki-

tus, valaistus, sauna, ilmanvaihto, kulunseurannat. Laitteistojen etähallinta 

mahdollisuudet ovat myös osittain toteutettavissa. (Ouman www-sivut, hakupäi-

vä 31.10.2014.) 

 

Alla Oumanin muita palveluita ja tuotteita rakennusautomaatioon liittyen 

 lämmönsäätö 

 ilmastoinninsäätö 

 EH-net etähallinta 

 Ounet nettivalvomo 

 Ouman Ouflex – vapaasti ohjelmoitava automaatioyksikkö 

 Ouman Block – energiansäästöratkaisu taloyhtiöihin 

 Ouman Access – älykäs etäyhteys Ouman-automaatioon. (Ouman www-

sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 
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2.3.3 Kotiautomaatio 

Ouman Plus ja Ouman Plus C ovat kotiautomaatiojärjestelmiä, jotka helpottavat 

omakotitaloasumista. Niillä kotikäyttäjä voi ohjata talon lämmönsäätöä sekä il-

mastointia, mikä luo säästöä energiakustannuksissa. Laitteistot lisäävät myös 

turvallisuutta ja asumismukavuutta laitteiston tarjoamien erilaisten taloteknisten 

ohjausten johdosta. Oumanin historia perustuu omakotitalojen ja vapaa-ajan 

asuntojen vesikeskuslämmityksen lämmönsäätöön. Oumanin tuotteita on val-

mistettu yli 150 000 kappaletta jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. (Ouman 

www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

 

Oumanin EH-80 lämmönsäädin oli myyntimenestys, jota on myyty yli 

100 000:lle suomalaiselle, sen valmistus lopetettiin vuonna 2009.  Korvaavana 

tuotteena Ouman esitteli uudenlaisen lämmönsäätimen EH-800, joka vastaa 

paremmin nykyajan vaatimuksia. Sen monipuolisuus ja erilaiset laajennusmah-

dollisuudet tekevät siitä turvallisen valinnan pitkälle tulevaisuuteen. (Ouman 

www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

 

2.3.4 OEM/ODM-palvelut 

OEM lyhenne tulee englannin kielisistä sanoista original equipments manufactu-

rer, se tarkoittaa suomenkielellä alkuperäistä laitevalmistajaa. Nimityksellä tar-

koitetaan tuotteen tai laitteiston suunnittelevaa, valmistavaa, lopputarkastavaa 

ja pakkaavaa yritystä, jonka nimi merkitään tuotteeseen. OEM-valmistaja voi 

myös vastata vain tuotteen spesifioinnista ja brändin luomisesta. Oumanin 

OEM-palvelu sopii laitevalmistajalle tai tuotemerkin haltijalle, joka haluaa testata 

kohdemarkkinoita vähillä valmistusmäärillä mahdollisimman pienillä riskeillä. 

(Ouman www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

 

 

ODM lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista original design manufacturer, 

se tarkoittaa yritystä, joka suunnittelee ja valmistaa tuotteita toisille yrityksille 

heidän omilla tuotenimillään.  ODM-palvelussa Ouman toimii yhteistyökump-
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panina, joka suunnittelee, valmistaa ja toimittaa tuotetteita. Kumppanin täytyy 

sitten integroida tuotteet osaksi omaa järjestelmää. Tuotteita ei merkata Ouma-

nin nimellä. Ouman pystyy myös hoitamaan tuotteistuksen jälkihoitovaiheet, kun 

niitä ilmaantuu. Ouman suorittaa tuotteen mahdolliset parantelutoimenpiteet. 

Ouman osaa myös varautua muuttuviin viranomaisvaatimuksiin päivittämällä 

tuotteita. (Ouman www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 
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3 MUITA KIINTEISTÖAUTOMAATIO JÄRJESTELMIÄ 

3.1 KNX 

KNX on maailmanlaajuinen standardi rakennusten ja kotien ohjaukseen. KNX-

standardi on edeltäjiensä EIB, EHS ja Bati-Bus -standardien vahva seuraaja. Se 

on saavuttanut yli 20 vuoden olemassaoloaikanansa vankan käyttäjäkunnan 

automatisoitujen taloteknisten palveluiden tuottajana. Sitä voidaan hyödyntää 

niin vanhoissa kuin uusissakin liike- ja asuinkiinteistöissä. KNX:n toiminta pe-

rustuu väylätekniikassa keskenään kommunikoiviin laitteisiin, keskitettyä tieto-

konetta ei tarvita. (KNX www-sivut, hakupäivä 2.11.2014.) 

 

Maailman laajuisesti asennettuja KNX laitteita on noin 10 miljoonaa yli 50 

maassa. Rekisteröityjä KNX kumppaneita on 5000 kappaletta, ja sillä on yli 

21 000 yhteistyössä toimivaa asennusyhtiötä yli 70 maassa. (KNX www-sivut, 

hakupäivä 2.11.2014.) 

 

KNX-standardia voidaan käyttää seuraavilla sovellusalueilla 

 valaistus 

 lämmitys, jäähdytys, ilmastointi 

 palo- ja murtohälytys 

 äänentoisto ja kuvajärjestelmät 

 kodinkoneet 

 säle- ja rullaverhot sekä markiisit 

 julkisivujen ohjaukset 

 automaattinen ikkunoiden ohjaus 

 energiakulutuksen hallinta ja ohjaus 

 mittarointi 

 valvomosovellukset. (KNX www-sivut hakupäivä 2.11.2014) 
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3.2 Smarthome by EKE 

EKE-yhtiöt on suomalainen perheyritys, sen toimialoja ovat asuinalue- ja toimiti-

larakennuttaminen sekä toimitilavuokraus. Se kehittää myös kodinhallintajärjes-

telmiä ja junien älyjärjestelmiä. Pääkonttori sijaitsee Espoossa. (EKE www-

sivut, hakupäivä 2.11.2014.) 

 

Smarthome by EKE tunnettiin ennen koko EKE-yhtiöiden kattavaa uudistusta 

nimellä EBTS, nimenä EBTS on vähitellen poistumassa käytöstä. EKE:n osaa-

minen asuntorakennuttamisessa ja junien älyjärjestelmissä johti kotiautomaa-

tioliiketoiminnan aloittamiseen. (EKE www-sivut, hakupäivä 2.11.2014.) 

 

Smarthome by EKE -kotiautomaatiojärjestelmä luo mahdollisuuden hallita kotia 

kokonaisvaltaisesti yhdellä helppokäyttöisellä järjestelmällä. Mitattuja ilmanlaa-

tu-, kosteus-, lämpötila- ja valoisuustietoja hyödynnetään kodin laitteiden auto-

maattiseen ohjaukseen. Järjestelmä luo turvallisuutta ja energiansäästöä, kun 

esimerkiksi turvajärjestelmän kytkeytyessä päälle, sammuttaa järjestelmä au-

tomaattisesti valot ja muut ylimääräiset sähkölaitteet sekä alentaa ilmanvaihdon 

ja lämmityksen tehoa. EKE tarjoaa järjestelmän tueksi verkkosovelluksia, kuten 

suunnittelu- ja etäkäyttösovelluksia. (EKE www-sivut, hakupäivä 2.11.2014.) 

 

3.3 Carlo Gavazzi -Smart-House 

Yli 80 vuotta sitten Milanosta lähtöisin oleva Carlo Gavazzi on nykyään globaali 

yritys, jolla on Suomessa yli 30 vuoden historia. Yrityksellä on nykyään tehtaita 

ja toimistoja 64 maassa. (Smart house www-sivut, hakupäivä 2.11.2014.) 

 

Se on turvallinen valinta, koska asennettua järjestelmää voi helposti laajentaa 

tulevaisuudessa. Järjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat käyttö mukavuus, 

turvallisuuden valvonta, energian säästö ja erilaiset valo ja ilmastointi ohjaukset. 

(Smart House www-sivut, hakupäivä 2.11.2014.)) 
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Smart House -järjestelmä on täysin väyläpohjainen ratkaisu. Se perustuu Dupli-

ne-väyläjärjestelmään, joka on ollut aluksi vain teollisuuden käytössä, mutta sitä 

kautta laajentunut sitten taloautomatiikan markkinoille. Dupline on yksi maail-

man vanhimmista väyläjärjestelmistä, sitä käytetään Suomessa noin 2000 käyt-

tökohteessa ja maailmanlaajuisesti yli 100 000 kohteessa. (Smart house www-

sivut, hakupäivä 2.11.2014.)) 
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4 OUMAN PLUS -KOTIAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 

4.1 Ouman Plus – ominaisuudet 

Ouman Plus on valmiiksi ohjelmoitu kotiautomaatiojärjestelmä, jota on helppo 

käyttää, se toimii automaattisesti kodin jokaisen tilanteen mukaan. Ouman Plus 

yhdistää ilmanvaihdon, lämmityksen, turvatekniikan ja muut talotekniset ohjauk-

set ja säädöt yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä lisää asuinmuka-

vuutta, säästää energiaa, sekä luo turvallisuutta kotiin. (Ouman www-sivut ha-

kupäivä, 5.11.2014.) 

 

 

Kuva 3. Ouman Plus -käyttöpaneeli (Ouman www-sivut, hakupäivä 5.11.2014.) 

 

Oumanin yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on helppokäyttöisyys, kuvassa 3 Ou-

man Plussan käyttöpaneeli. Kotoa lähdettäessä kosketetaan avaimenperällä 

oven vieressä olevaa tunnistinta, lämpö laskee, ilmastointiteho pienenee ja va-

litsemasi sähköpistokkeet sekä vedentulo kytkeytyvät pois päältä. Samalla tur-

vajärjestelmät kytkeytyvät päälle. Palattaessa kotiin, kosketat avaimenperällä 

tunnistinta, ja kaikki palautuu ennalleen. Kotoa pois ollessa säästää energiaa ja 

rahaa, eikä tarvitse turhaa huolehtia jäikö kahvinkeitin päälle, tai että tuleeko 

vesivahinko. Samat ohjaukset voit myös tehdä matkapuhelimella lähettämällä 

tekstiviestin, tai internetin kautta käyttämällä android-sovellusta. (rakentaja.fi 

www-sivut, hakupäivä 5.11.2014.) 

 

Järjestelmän käyttö perustuu tilanneohjauksiin, jotka ovat seuraavanlaisia 

 Kotona tilassa ilmanvaihto toimii halutulla voimakkuudella ja lämmitys on 

huonekohtaisesti asetettavalla normaalilla tasolla.  
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 Poissa-tilaan järjestelmän saa heilauttamalla avaimenperää oven viereen 

sijoitetun kulunvalvonta laitteen edessä. Tämä saa aikaan 

huonelämpötilan ja ilmastoinnin alenemaan halutulla tasolle. Päävesi 

venttiili sulkeutuu ja ennalta määritellyt pistorasiat menevät 

sähköttömäksi. Turvajärjestelmät kytkeytyvät päälle ja pihavalot voivat 

syttyä hämärällä ennalta ohjelmoiduksi ajaksi poistumisen tien 

valaisemiseksi. 

 Yötilaan järjestelmä siirtyy yhtä nappia painamalla käynnistäen 

murtovalvonnan, joka kuitenkin sallii sisällä liikkumisen vapaasti. 

Haluttaessa voidaan yö tilassa pienentää lämmitystä ja ilmanvaihtoa 

hieman. 

 Pitkään poissa tilanne eroaa poissa tilanteesta siten, että sisälämmön 

annetaan pudota alhaisimmalle tasolle ja ilmastointi menee pienimmälle 

mahdollisimmalla teholle. Myös turvaryhmä kahteen liitetyt sähköpisteet, 

kuten aina valmis kiuas menevät sähköttömiksi. 

 Tulossa kotiin. Kun ollaan tulossa kotiin pitempään kestäneeltä matkalta, 

voidaan Ouman Plussalle lähettää tekstiviesti ”tulossa”, jolloin järjestelmä 

alkaa palauttaa huoneenlämpötiloja normaaliksi. Kotiin saavuttaessa koti 

on lämmin ja valmis käytettäväksi. Murtovalvonta kytkeytyy pois päältä 

vasta, kun tilanne ohjaus on muutettu kotona-asentoon. (Ouman www-

sivut hakupäivä, 5.11.2014.) 

 

Ouman Plus -järjestelmä lisää kodin ja rakenteiden turvallisuutta myös uhkaa-

vanlaisissa tilanteissa. Esimerkiksi palohälyttimen hälyttäessä järjestelmä kyt-

kee ilmastoinnin kokonaan pois päältä, hilliten siten mahdollista paloa. Häkä-

vaarassa ilmastointi ohjataan täydelle teholle, jotta ilma puhdistuisi. Mahdollisiin 

vesivuoto paikkoihin, kuten pesukoneen tai hanojen alle sijoitettujen vesivuoto-

antureiden hälyttäessä, sulkee järjestelmä päävesijohdon. Kaikissa mahdollisis-

sa hälytystilanteissa järjestelmä alkaa hälyttämään ja lähettää tekstiviestin en-

nalta järjestelmään määrätyille henkilöille. (Ouman www-sivut hakupäivä, 

5.11.2014.) 
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4.2 Keskusyksikön liitynnät 

Ouman Plus sisältää 16 universaalituloa, 2 digitaalituloa, 5 analogialähtöä, 4 

triac-ohjausta ja 6 releohjausta. Taulukoissa 1, 2 ja 3 on nähtävillä, mitä eri kyt-

kentäliittimiin on tarkoitus kytkeä ja minkälainen mittaus tai tilatieto se on. (Ou-

man www-sivut, hakupäivä 5.11.2014.) 

 

Taulukko 1. Mittaustulot (ouman www-sivut hakupäivä 6.11.2014) 

Mittauksen tyyppi ja 

riviliitin numero 

Kytkettävä mittaus Näytettävä tieto 

MITTAUSTULOT:   

UI1 (1) UIkolämpötila-anturi °C 

U2 (2) Valoisuusanturi/hämäräkytkin Lx 

UI3 (3) L1 Menovesi °C 

UI4 (4) L2 Menovesi °C 

UI 5(5) LV Menovesi °C 

UI 6 (6) LV Kierto/Ennakointi °C 

UI 7 (7) Kuorivalvontasilmukka Kiinni/Auki/Vika 

UI 8 (8) Tilavalvontasimpukka Kiinni/Auki/Vika 

UI 9 (9) Teippianturi (vesivuoto) Kuiva/Märkä 

UI 10 (10) Häkävalvonta silmukka Kiinni/Auki/Vika 

UI 11 (11) Palovalvontasilmukka Kiinni/Auki/Vika 

UI 12 (12) Koodiohisulkija Auki/Kiinni 

UI 13 (13) Yö/Pitkään poissa painike Pois/Päällä 

UI 14 (14) Autolämmitys Käsikytkin Pois/Päällä 

UI 15 (15) Yleishälytys Pois/Päällä 

UI 16 (16) Veden kulutus m3 

DI 1 (21) Sähkönkulutus kWH 

DI2 (22) Lämmönkulutus MWH 
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Taulukko 2. Analogiset lähdöt (ouman www-sivut hakupäivä 6.11.2014) 

Mittauksen tyyppi ja rivi-

liitin numero 

Kytkettävä mittaus Näytettävä tieto 

MITTAUSTULOT:   

AO1 (61) L1 Moottori % 

AO2 (62) L2 Moottori % 

AO3 (63) LV Moottori % 

AO4 (64) IV-teho ohjaus % 

AO 5 (65) Murtovalvonnan led Pois/Päällä 

 

Taulukko 3. Digitaaliset lähdöt (ouman www-sivut hakupäivä 6.11.2014) 

Mittauksen tyyppi ja rivi-

liitin numero 

Kytkettävä mittaus Näytettävä tieto 

MITTAUSTULOT:   

TR 1 (42) Hämärä/Valoisuustieto Hämärä/Valoisa 

TR 2 (42) Autolämmitys Hämärä/Valoisa 

TR 3 (44) Lämmönpudotus ohjaus Pois/Päällä 

TR 4 (45) Valot 1  Pois/Päällä 

R1 (71/73) Päävesiventtiili Auki/Kiinni 

R2 (74/76) Autolämmitys Pois/Päällä 

R3 (77/78) Sireeni Pois/Päällä 

R4 (79-80) Valot 2 Pois/Päällä 

R5 (81-82) Sähköryhmä 1 Pois/Päällä 

R6 (83-84) Sähköryhmä 2 Pois/Päällä 

 

4.3 Etäkäyttö mahdollisuudet 

Ouman Plus -kotiautomaatiojärjestelmää voidaan ohjata ja valvoa myös etätoi-

mintona. Matkapuhelimella voi lukea kodin mittaus- ja kulutustietoja, tarkistaa 

kodin turvalaitteiden tilanteet ja vaihtaa tilanneohjauksen tilaa. Järjestelmä hä-

lyttää sähkökatkoista ja erilaisista hälytystiloista tekstiviestillä järjestelmään liite-

tyn GSM-modeemin avulla. Ouman Plussaan on saatavilla myös etäkäyttöön 

tarkoitettu Android-sovellus, joka toimii puhelimissa ja tableteissa. Sovellus on 
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ilmainen ja ladattavissa Googlen play kaupasta. (Ouman www-sivut, hakupäivä 

7.11.2014.) 

 

 

Kuva 4. Ouman Android sovellus (Ouman www-sivut, hakupäivä 7.11.2014.) 

 

4.4 Ouman Plus Tool -suunnitteluohjelma 

Oumanin tuotefilosofiaan on aina kuulunut helppokäyttöisyys. Erityisesti tähän 

asiaan on kiinnitetty huomiota järjestelmän suunnittelussa ja käyttöönotossa. 

Sitä varten on kehitetty Plus Tool -suunnitteluohjelmisto, jonka avulla sähköis-

tyksen koti-automaatio osuus syntyy helposti ja nopeasti. (Ouman www-sivut, 

hakupäivä 7.11.2014.) 
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Kuva 5. Ouman Plus Tool -suunnitteluohjelman lähtökohta (Ouman www-sivut, 

hakupäivä 7.11.2014.) 

 

Suunnittelu alkaa kirjautumalla selaimen kautta ohjelmistoon sisään, tämä vaatii 

rekisteröimisen. Sitten edetään vaiheittain valiten, keskusjärjestelmän, erilaiset 

turvatoimet, lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihto laitteet, ohjaukset ryhmäkeskuk-

sessa, etäkäytön sovellukset, Plug & play, eli kytkemiseen suositeltavat ja tarvit-

tavat kaapelit. Lopuksi ohjelmisto näyttää yhteenvedon halutuista laitteista ja 

niiden hinnat. Ouman Plus -automaatiokeskus ohjelmoidaan tehtaalla valmiiksi 

tilatuille komponenteille. Toimituksen mukana tulee myös tarvittavat kohdekoh-

taiset kytkentäohjeet. (Ouman www-sivut, hakupäivä 7.11.2014.)  
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5 OUMAN PLUS -AUTOMAATIOKESKUS 

5.1 Automaatiokeskus yleisesti 

Automaatiokeskuksen ulkoiset mitat ovat 56 x 54 x 10 cm. Osa kuvan 6 johdo-

tuksista on tehty Oumanin tehtaalla valmiiksi. 230 VAC:n syöttö tuodaan kes-

kuksella kuvassa 6 vasemmalla yläkulmassa näkyville riviliittimille ja siitä sulak-

keen kautta 230/24 VAC:n suojajännitemuuntajalle. Keskukseen sisältyy myös 

akku sähkökatkoksien varalta. 

 

 

Kuva 6. Oppimisympäristön Ouman plus -automaatiokeskus 
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5.2 Keskusyksikkö ja käyttöpaneeli 

Ouman Plus -keskusyksikkö on järjestelmän aivot, sillä ohjataan kaikkia toimin-

toja.  Keskusyksikkö toimitetaan asiakkaalle valmiiksi ohjelmoituna. Näyttö-

paneelin käyttö on yksinkertaista, jokaisella toiminnolla on paneelissa oma 

symboli, joka näkyy sen päävalikossa. Näyttö voidaan irrottaa erilleen keskus-

yksiköstä ja sijoittaa esimerkiksi olohuoneeseen, jolloin liitäntä tehdään koteloon 

RJ-45 kaapelilla. (Ouman www-sivut hakupäivä 7.11.2014) 

 

Kuvassa 7 paneelin toiminta on havainnollistettu. Päävalikossa suunnistaminen 

tapahtuu kääntämällä valintapyörää, ja sitä painamalla pohjaan mennään toi-

mintoon sisälle. ESC eli peruuta näppäimellä päästään aina yksi pykälä valikos-

sa taaksepäin. Perustila näppäimellä näyttö palaa päävalikkoon .

  

Kuva 7. Ouman Plus -käyttöpaneelin yleisesittely (Ouman Plus -kotiautomaatio 

järjestelmän käyttöohje, hakupäivä 7.11.2014.) 
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5.3 Teholähdeyksikkö AP1 ja akku 

Automaatiokeskus sisältää tehonlähdeyksikön AP1 ja 12VDC -akun. Keskuksen 

230 VAC -syöttö tuodaan sulakkeen kautta AP1:n riviliittimille, josta se jatketaan 

suojajännitemuuntajalle. AP1:lle tuodaan myös sähkökatkosten varalta 12 VDC 

-akkuvarmennus. Kuvassa 8 näkyviin akkuvarmennettuihin liittimiin 37–48 kyt-

ketään turvallisuuteen vaikuttavat toiminnot, kuten murtohälyttimet, palo- ja hä-

käilmaisimet. 

 

Teholähdeyksikön jännitelähdöt ovat 

 2 kpl 230 VAC 

 3kpl 24 VAC liittimet 31–36) 

 6 kpl 12 VDC max 800mA (liittimet 37–48). (Ouman www-sivut 

hakupäivä 7.11.2014) 

 

 

Kuva 8. AP1 teholähdeyksikön kytkentäkuva (Ouman www-sivut, hakupäivä 

7.11.2014.)  

 

5.4 Keskuksen väyläliitännät 

Keskus sisältää neljä RJ-45 väyläliitäntäpaikkaa, joilla siihen voidaan kytkeä 

huonekohtaisen lämmön ohjausyksikkö, releyksikkö, näytön käyttöpaneeli ja 
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vaikka sähköpääkeskuksen IT-osa, kuten kuvassa 9 on esitetty. (Ouman www-

sivut, hakupäivä 7.11.2014.) 

 

Kuva 9. Automaatiokeskuksen RJ-45 väyläliitännät (Ouman www-sivut, haku-

päivä 7.11.2014.) 

 

5.5 Releyksikkö 

Releyksikkö on sijoitettu pääkeskuksen DIN-kiskoon, ja se on yhdistetty Ouma-

nin automaatiokeskukseen RJ-45 kaapelilla. Releyksikkö koostuu kuudesta 24 

VAC:n releestä, joissa on 16 A:n vaihtokärki. Keskuksen ja releyksikön sisäiset 

johdotukset on tehty tehtaalla valmiiksi. (Ouman www-sivut, hakupäivä 

7.11.2014.) 

 

 

Kuva 10. Releyksikön kytkentäkuva (Ouman www-sivut, hakupäivä 7.11.2014.) 
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Kuvassa 10 on havainnollistettu releyksikön kytkentöjä. Ohjattava vaihe tulee 

kytkeä aina releen C-liittimelle. Autolämmityksen ja valaistuksen ohjaus on to-

teutettu sulkeutuvilla koskettimella NO. Sähköryhmien ohjaus tapahtuu avautu-

villa koskettimilla NC. Sähkölämmityskohteissa termostaateille tuleva lämmön-

pudotuspiiri tulee kytkeä perinteisesti lämmönpudotuksen ohjausreleen sulkeu-

tuvalla koskettimella NO. (Ouman www-sivut, hakupäivä 7.11.2014.) 

 

5.6 GSM-puhelinyksikkö 

Kuvassa 11 näkyvä puhelinyksikkö on tehtaalla valmiiksi kytketty Ouman Plus 

koteloon. Modeemi on varustettu kiinteällä antennilla, jonka voi tarvittaessa 

vaihtaa ulkoiseen 2,5 metrin antenniin. Liittymän voi hankkia Oumanilta tilauk-

sen yhteydessä. Heti käyttövalmiin liittymän hinta on 48 euroa vuodessa.  Liit-

tymän voi hankkia myös itse. (Ouman www-sivut, hakupäivä 7.11.2014.) 

 

 

Kuva 11. Ouman GSM-yksikkö (Ouman www-sivut, hakupäivä 7.11.2014.) 

 

5.7 EH-686 

Kuvassa 12 Oumanin EH-686 ohjaus- ja valvontayksikkö kuuluu vakiona Ou-

man Plus 101 toimitukseen. Laite toimitettaan valmiiksi asennettuna Oumanin 

automaatiokeskuksen sisälle, vaihtoehtoisesti sen voi myös ottaa erillisenä ko-
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teloituna I/O laajennusyksikkönä. Laitteistoon voidaan kytkeä kahdeksan kytkin- 

tai mittaustietoa ja kahdeksan ohjauslähtöä, ohjelmointi tapahtuu käyttökohteen 

tarpeiden mukaisesti. (Ouman www-sivut, hakupäivä 7.11.2014.) 

 

 

Kuva 12. EH-686 (Ouman www-sivut, hakupäivä 7.11.2014.) 
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6 OUMAN PLUS -TOIMILAITTEET 

6.1 Toimilaitteista yleisesti 

Kuvassa 13 näkyy Lapin Ammattikorkeakoulun Kemin kampuksen kiinteis-

tösähköistyksen laboratorioon asennetut Ouman -toimilaitteet kokonaisuudes-

saan. Järjestely vastaa omakotitalonympäristöä, joka tulee toimimaan hyvin la-

boratorioharjoitustyökohteena koulun opiskelijoille. 

 

Omakotitalon toimilaitteiden todellisista asennusesimerkeistä hyvänä mallina 

toimii Joni Jääskeläisen tekemä opinnäytetyö. (Jääskeläinen 2012) 

 

 

Kuva 13. Ouman Plus -toimilaitteet oppimisympäristössä 
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6.2 Häkäilmaisin 

Kuvassa 14 oleva häkäilmaisin suositellaan asentamaan jokaiseen huonee-

seen, jossa on tulisija, kuitenkin vähintään 1.5 metrin päähän mahdollisesta hä-

kälähteestä. Ilmaisimia ei saa asentaa tiloihin, joiden lämpötila voi pudota alle 

4,4 °C tai nousta yli 50 °C. Ouman Plus -kotiautomaatio järjestelmään voidaan 

liittää useita häkäilmaisimia. Kytkennät tehdään KLM 4x0.8 kaapelilla kuvan 15 

mukaisesti. Silmukan viimeiseen häkäilmaisimeen on laitettava 5k11 päätevas-

tus, jos halutaan järjestelmän ilmoittavan mahdollisista vika tilanteista. Mikäli 

häkähälytys aktivoituu, järjestelmä ohjaa ilmastoinnin täysille, alkaa hälyttä-

mään 75:n dB:n voimakkuudella ja siihen syttyy punainen led-valo. Järjestelmä 

ilmoittaa myös tekstiviestillä hälytyksestä ennalta määrättyihin numeroihin. Hä-

käilmaisimet on akkuvarmennettu mahdollisten sähkökatkosten varalta. (Ouman 

www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 

 

 

Kuva 14. DCO-530R häkäilmaisin (Ouman www-sivut, hakupäivä 31.10.2014.) 

 

 

Kuva 15. Häkäilmaisimen kytkentä kuva (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 
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6.3 Paloilmaisin 

Paloilmaisimet sijoitetaan kattoon poistoilman läheisyyteen. Kaapeloinnit teh-

dään joko MHS 2x(3x0.5)+0.5 tai CAT 5 kaapelilla kuvan 17 mukaisesti. Jos 

silmukkaan asennetaan useampia paloilmaisimia kuin yksi, on suositeltavaa 

asentaa viimeiseen ilmaisimeen 5k11 päätevastus, tällöin järjestelmä huomaa 

mahdolliset vikatilanteet ja pystyy ilmoittamaan niistä käyttäjille. Oumanin toimit-

tavia kuvassa 16 näkyviä DS-Ei181 ionisoivia yleispaloilmaisia ei suositella 

asennettavaksi märkiin tai pölyisiin tiloihin, eikä tiloihin, joissa lämpötila on yli 40 

°C tai alle 4 °C. Palohälytyksen aktivoituessa Ouman sulkee ilmastointikoneen 

ja avaa päävesiventtiilin, jos se on kiinni. Järjestelmä ilmoittaa myös tekstivies-

tillä ennalta määrättyihin numeroihin hälytyksestä. Paloilmaisimet on akkuvar-

mennettu mahdollisten sähkökatkosten varalta. 

 

 

Kuva 16. DS-Ei181 paloilmaisin (Ouman www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 

 

 

Kuva 17. Paloilmaisimien kytkentä kuva (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 
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6.4 Ulkolämpötila- ja valoisuusanturi 

Kuvassa 18 näkyvä TMO-LUX ulkolämpötila- ja valoisuusanturi suositellaan 

sijoitettavaksi rakennuksen pohjoissivulle varjoisaan paikkaan noin 2,5 metrin 

korkeuteen. Anturin toiminta perustuu sen sisältämien vastusten resistanssi-

vaihteluihin. Kaapeloinnit suoritetaan KLM 4x0.8 kaapelilla kuvan 19 mukaisesti. 

Anturin keräämien tietojen perusteella voidaan esimerkiksi ohjata ulkovalaistus-

ta ja lämmityslaitteita. (Ouman www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 

 

 

Kuva 18. TMO-LUX ulkolämpötila- ja valoisuusanturi (Ouman www-sivut, haku-

päivä 10.11.2014.) 

 

 

Kuva 19. TMO-LUX ulkolämpötila- ja valoisuusanturin kytkentä kuva (Ouman 

www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 
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6.5 DSC-liiketunnistin 

Kuvassa 20 näkyviä liiketunnistimia voidaan kytkeä samaan silmukkaan mak-

simissana kahdeksan kappaletta. Liiketunnistimet toimivat osana turvallisuus-

toimintoja. Silmukan viimeiseen tunnistimeen kytketään 5k11 päätevastus, jotta 

järjestelmä pystyy huomioimaan siinä mahdolliset vikatilanteet. Kytkennät teh-

dään kuvan 21 mukaisesti käyttäen KLM 4x0.8 kaapelia. Kytkentä pitää myös 

akkuvarmentaa. (Ouman www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 

 

Kuva 20. DSC-liiketunnistin (Ouman www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 

 

 

Kuva 21. Liiketunnistimen kytkentäkuva (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 
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6.6 Lasirikkoilmaisin ja kuorivalvonta 

Kuvassa 22 näkyvät Acuity DSC -lasirikkoilmaisin ja kuorivalvonta ovat kytketty 

samaan silmukkaan, joten ne toimivat yhdessä toinen toista tukien. Lasinrikkol-

maisimen toiminta perustuu lasin rikkoutumisäänen havaitsemiseen. Kuorival-

vonta perustuu magneettiin, joka avaa koskettimen, kun ne eivät enää kohtaa, 

eli kun ovi tai ikkuna on avoinna. Kuvitellaanpa, että joku avaa oven, tai ikku-

nan, kuorivalvonta huomaa tämän ja aiheuttaa hälytyksen. Jos ovea ei sitten 

avatakaan, sisään voi murtautua hajottamalla ikkunan, joten lasirikkoilmaisin 

aiheuttaa silloin hälytyksen. Joten lasinrikko ilmaisin ja kuorivalvonta toimii hyvin 

yhdessä. Kuorivalvonnan magneettikoskettimia on pinta- ja uppoasennettavaa 

mallia, opetusyksikössä on molempia yksi kappale. Kytkennät suoritetaan KLM 

4x0.8 kaapelilla kuvan 23 mukaisesti. Silmukan viimeiseen tunnistimeen kytke-

tään 5k11 päätevastus, jotta järjestelmä havaitsee siinä mahdollisesti ilmenevät 

viat. Lasinrikkoilmaisin on akkuvarmennettu mahdollisten sähkökatkosten varal-

ta. (Ouman www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 

 

 

Kuva 22. Acuity DCS -lasirikkoilmaisin ja uppo- ja pinta asennettavat magneet-

tikoskettimet (Ouman www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 
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Kuva 23. Lasinrikkoilmaisimen ja magneettikoskettimien kytkentäkuva (Ouman 

www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 

 

6.7 Yö/pitkään poissa- ja autolämmitys painikkeet 

Kuvassa 24 näkyy oppimisympäristöön asennetut Yö/pitkään poissa- ja auto-

lämmityksen ajastus painikkeet. Kuvassa 41 oikealla näkyy työkohteen auto-

lämmitystolppa. Yö/pitkään poissa -painikkeita voi kytkeä useamman kytkimen 

rinnan. Niitä olisi hyvä sijoittaa esimerkiksi makuuhuoneeseen ja eteiseen. Kyt-

kintä painettaessa murtovalvonta kytkeytyy päälle ja ilmastointi ja lämmitys pie-

nenee halutun verran. Normaalisti autolämmitys toimii automatiikalla ja ohjaus 

menee päälle lämpötilan ja aikaohjelman mukaan. Sen vuoksi on myös hyvä 

olla nopea käsiajon mahdollisuus. Autolämmityspainiketta painaessa on lämmi-

tys aika 120 minuuttia. Painike olisi hyvä sijoittaa eteiseen. Kaapeloinnit teh-

dään KLM 4x0.8 kaapelilla kuvan 25 mukaisesti. (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 

 

 

Kuva 24. Yö/pitkään poissa ja autolämmityksen ohjaus -painikkeet 
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Kuva 25. Painikkeiden kytkentäkuvat (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 

 

6.8 Sisäsireeni vilkulla 

Kuvassa 26 näkyviä sisäsireeneitä käytetään hälytysten ilmaisemiseen. Tällai-

sia ovat esimerkiksi murto-, palo- ja häkähälytykset. Sisäsireeneitä suositellaan 

sijoitettavaksi tarpeellinen määrä kohteeseen, jotta hälytyksen kuulee joka paik-

kaan. Hälytyksen sattuessa sireeni hälyttää 109 dB:n voimakkuudella ja vilkku 

alkaa vilkkumaan. M21R/M21B sireeni voidaan kytkeä myös hälyttämään ilman 

vilkkuvaa valoa. Sireeni on akkuvarmennettu mahdollisten sähkökatkosten va-

ralta. Kytkennät suoritetaan KLM 4x0.8 kaapelilla kuvan 27 mukaisesti. (Ouman 

www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 

 

 

Kuva 26. M21R/M21B sisäsireeni vilkulla (fsm www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 
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Kuva 27. Sisäsireenin kytkentäkuva (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 

 

6.9 Murtovalvonnan tilaindikointi led 

Kuvassa 28 näkyvä murtovalvonnan tilaindikointi led näyttää murtovalvonnan 

sen hetkisen tilan. Kun murtovalvonta aktivoidaan päälle, välkkyy led 30 sekun-

tia talosta poistumisen ajan, jonka jälkeen led palaa päällä koko ajan. Kun mur-

tovalvonta ei ole päällä, led on sammuksissa koko ajan. Kytkentä tehdään KLM 

4x0.8 kaapelilla kuvan 29 mukaisesti. (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 

 

 

Kuva 28. Murtovalvonnan tilaindikointi led 
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Kuva 29. Murtovalvonnan tilaindikointi led kytkentäkuva (Ouman www-sivut, 

hakupäivä 10.11.2014.) 

 

6.10 Murtovalvonnan koodiohisulkija 

Kuvassa 30 näkyvän koodiohisulkijan hyvä sijoituspaikka on eteisessä pääoven 

läheisyydessä. Kuvassa 32 käytännön esimerkki koodiohisulkijan asennuksesta 

omakotitaloon.   Paneelia käytetään avaimenperä ohjauksella, tai 4-6 merkkiä 

pitkällä numerokoodilla. Koodiohisulkijalla on kaksi eri toiminta asentoa, murto-

valvonta päällä, tai murtovalvonta pois päältä. Hälytyksillä on 30 sekunnin tulo- 

ja poistumisviive, joka on muokattavissa Ouman Plussan käyttöliittymästä. Kyt-

kennät tehdään KLM 4x0.8 kaapelilla kuvan 31 mukaisesti. Kytkentä varmiste-

taan akulla sähkö katkosten varalta. (Ouman www-sivut, hakupäivä 

31.10.2014.)  
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Kuva 30. Murtovalvonnan koodiohisulkija 

 

 

Kuva 31. Murtovalvonnan koodiohisulkijan kytkentä kuva (Ouman www-sivut, 

hakupäivä 10.11.2014.) 
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Kuva 32. Koodiohisulkija asennettuna omakotitaloon (Jääskeläinen 2012) 

 

6.11 Huoneyksiköt 

Kuvassa 33 Oumanin TCR-10 -huoneyksikkö, jolla voidaan ohjata sähköistä ja 

vesikiertoista lattialämmitystä, mitata, näyttää ja välittää huoneen lämpötila tie-

toja. Sillä voidaan nostaa ja laskea lämpötiloja ja tehostaa ilmanvaihtoa ajaste-

tusti sekä vaihtaa kodin tilanneohjauksen yö-tilaan. (Ouman www-sivut, haku-

päivä 10.11.2014.) 
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Kuva 33. Ouman TCR-10 huoneyksikkö (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 

 

Modbus-kenttäväylään kytkettävät huone yksiköt kaapeloidaan kuvan 34. mu-

kaisesti Nomak 2x(2x0.5)+0.5 kaapelilla, jokaiselle huoneyksikölle tuodaan oma 

24 VAC -syöttö automaatiokeskukselta. Sarjan viimeisen huoneyksikön sisältä 

nostetaan ensimmäinen vasemmalta oleva DIP-kytkin 1-asentoon, joka luo sar-

jalle 120 Ω päätevastuksen. (Ouman www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 

 

 

Kuva 34. Ouman TCR-10 huoneyksikön kytkentä kuva (Ouman www-sivut, ha-

kupäivä 10.11.2014.) 

 

Jokaisella huoneyksiköllä tulee olla yksilöllinen väyläosoite. Mikäli kahdella tai 

useammalla väylälaitteella on sama osoite, ei yhteys toimi. Väyläosoitteen 

muuttaminen tapahtuu sammuttamalla yksikkö On/Off-painikkeella. Sitten pide-

tään kuvassa 33 näkyvää M-painiketta pohjassa niin kauan, että laite käynnis-

tyy, laite on silloin ohjelmointitilassa. Sitten M-painiketta on painettava niin mo-
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nesti, että saadaan kuvan 35 mukaisesti järjestys numero 12 väyläosoitepara-

metriin valikkoon. Sen jälkeen nuolinäppäimillä valitaan kuvassa 31 näkyvä väy-

läosoite. Kun väyläosoite on muutettu halutuksi, menee laite virrattomaksi itses-

tään kun näppäimiin ei enää kosketa. (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 

 

 

Kuva 35. Ouman TCR-10 väyläosoitteet (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 

 

6.12 Veden säätöventtiili 

HDRYD24-3 venttiilimoottori toimii päävesiventtiilin sulkimena, kodin tilanneoh-

jauksen vaatimalla tavalla. Ouman Plus sulkee päävesiventtiilin, jos teippianturi 

on kastunut, tai tilanneohjaus on poissa tai pitkään poissa tilassa. Kuvassa 36 

oikealla näkyvä toimilaite asennetaan vasemmalla olevan vedenkatkaisu pallo-

venttiilin päälle, joka sitten liitetään vesijohto verkostoon. Kytkennät tehdään 

KLM 4x0.8 kaapelilla kuvan 37 mukaisesti. (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 
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Kuva 36. R220 veden katkaisu palloventtiili ja HRYD24-3 venttiilimoottori (Ou-

man www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 

 

 

Kuva 37. Päävesiventtiilin kytkentäkuva (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 

 

6.13 Vesivuotovalvonta 

Ouman Plussan vesivuotovalvonnassa käytetään kuvassa 38 näkyviä teippian-

tureita. Kun teippianturi kastuu tai painemittauksessa todetaan painealenema, 

Ouman Plus aiheuttaa hälytyksen, ilmoittaa asiasta tekstiviestillä haluttuihin 

numeroihin ja sulkee automaattisesti päävesiventtiilin. Teippiantureita suositel-

laan sijoitettavaksi erityisesti astian- ja pyykinpesukoneiden läheisyyteen lattia-
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tasolle. Teippi anturi kytketään KLM 2x0.8 kaapelilla kuvan 39 mukaisesti. (Ou-

man www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 

 

 

Kuva 38. Teippianturi (Ouman www-sivut, hakupäivä 10.11.2014.) 

 

 

Kuva 39. Teippianturin kytkentäkuva (Ouman www-sivut, hakupäivä 

10.11.2014.) 
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7 OPPIMISYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO 

7.1 Sähkötekninen käyttöönotto 

Ennen kun laitteistoon laitettiin sähköt päälle, tarkastettiin kytkennät liitteen 3 

5(7):n ja 3 1(7):n mukaisesti. Kun kaikki oli tarkastettu ja virheet korjattu, laitet-

tiin Oumanin automaatiokeskuksen sisällä sijaitseva 12 voltin akun plus navan 

sulake päälle. Ouman plus käynnistyi ja alkoi testaamaan itse itseään. Testauk-

sessa kului aikaa muutama minuutti. Sillä välin oli hyvää aikaa ruuvata auto-

maatiokeskuksen kannet takaisin paikoilleen. Sitten käännettiin kuvassa 40 nä-

kyvä turvakytkin ON-asentoon, kouluympäristössä oltaessa on turvallisuuden 

vuoksi hyvä eristää jokainen laboratorio työpiste turvakytkimellä. Turvakytkin 

toimii laboratorio työpisteen etukojeena, josta syöttö kulkee erillisen mittarikes-

kuksen kautta pääkeskukselle ja siitä sitten Ouman Plussalle. Kuvassa 41 nä-

kyy mittarikeskus ja pääkeskus. Pääkeskus syöttää järjestelmään kytkettyjä va-

laisinpisteitä, ja autolämmitystolppaa, joita ohjataan Ouman Plussalla pääkes-

kuksen sisältämän 6-osaisen releyksikön kautta. Sen jälkeen käännettiin kuvas-

sa 42 näkyvä Ouman Plussan pääkytkin ON-asentoon, silloin laitteisto sai käyt-

tösähkönsä ja ei ollut enää pelkän akun varassa. 

 

 

Kuva 40. Laboratoriotyöpisteen turvakytkimet 
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Kuva 41. Kuvassa vasemmalla pääkeskus, keskellä erillinen mittarikeskus, oi-

kealla autolämmitystolppa 

 

 

Kuva 42. Pääkytkin ja käynnistynyt Ouman Plus 
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Laitteiston testaus aloitettiin tutustumalla järjestelmän ohjekirjaan ja sitä myöten 

Ouman Plussan käyttöpaneelin käyttöön. Opinnäytetyön kohdassa 5.2 on seli-

tetty, miten paneelia ajetaan oikeaoppisesti.  

 

 

Kuva 43. Ouman Plussan päänäyttö (Ouman www-sivut, hakupäivä 

15.11.2014.) 

 

Kuvassa 43 näkyy Ouman Plussan päänäyttö perustilassa. Keskellä näkyvät 

sähköryhmät vuorottelevat murtovalvonnan tilanäkymän kanssa muutaman se-

kunnin välein. Päänäytön keskeisimmät valintasymbolit ovat seuraavanlaisia 

 kotona 

 huonekohtaiset mittaukset ja asetukset 

 menoveden lämmönsäätö 

 kodintilanneohjaukset 

 autolämmitys 

 valojen ohjaus 

 kulutustiedot 
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 hälytykset 

 turvatoiminnot 

 järjestelmänasetukset 

 toimintojen käyttöönotto. (Ouman www-sivut, hakupäivä 15.11.2014.) 

 

Kun laitteiston ohjeistukseen ja käyttöpaneelin toimintaan oli tutustuttu tarpeek-

si, pystyi varsinaisen käyttöönoton ja testauksen aloittamaan. Ensimmäiseksi 

järjestelmään asetettiin oikea kellonaika ja päivämäärä. Asettelut tehtiin Järjes-

telmänasetukset -kohdasta, jonne oli helppo suunnistaa, kun oli tutustunut valin-

tapyörän käyttöön. 

 

Koodiohisulkijan avaimenperien ohjelmointi oli seuraava työvaihe. Kuvassa 44 

laitteiston Sebury koodiohisulkija, ja sen mukana tulleet avaimenperät ja ohjel-

mointikortit. Avaimenperien käyttöönotto tapahtui käyttämällä ”Manager Add 

Card” -korttia näppäimistön lukijan edessä. Sen jälkeen käytetään avaimenpe-

rää näppäimistön lukijan edessä ja sen jälkeen vielä kerran ”Manager Add 

Card” -korttia näppäimistön edessä, jolloin avaimenperä on käyttöönotettu. 

Masterkoodi on vakiona 888888 ja käyttäjäkoodi 0000. Turvallissuusyistä olisi 

hyvä vaihtaa koodit ja kirjoittaa ne muistiin. Avaimenperän käytöstä poistaminen 

tapahtuu samalla lailla kuin käyttöönotto, mutta siinä käytetään ”Manager Dele-

te Card” -korttia. Avaimenperän ollessa hukassa on käytöstä poistaminen hie-

man hankalampaa. Käytöstä poistaminen selostettu tarkemmin kappaleen sisäl-

tämässä lähteessä. (Ouman www-sivut, hakupäivä 15.11.2014.) 
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Kuva 44. Sebury koodiohisulkijan tarvikkeet 

 

Avaimenperien ohjelmoinnin jälkeen kokeiltiin niiden toimintaa. Kun avaimenpe-

rää käytettiin koodiohisulkijalla, meni järjestelmä poissatilaan. Murtovalvonnan 

tilaindikointi led alkoi vilkkua, se vilkkui 30 sekuntia, jonka jälkeen valo paloi ko-

ko ajan sen merkiksi, että turvatoiminnot ovat kytkeytyneet päälle. Opinnäyte-

työn kohdassa 4.1 selostettu paremmin, mitä poissatila saa aikaan.  

 

Kun laitteisto meni poissa tilaan, alkoi se heti hälyttämään kuorivalvonnasta, 

silmukan ollessa muka auki. Kytkennät käytiin monta kertaa läpi ja mietittiin, 

mikä siinä voisi olla vialla. Sitten testattiin samaan silmukkaan kytketyn lasirikko 

ilmaisimen ja pinta- ja uppoasennettavat kuorivalvonta magneetit erikseen. Up-

poasennettava kuorivalvonnan magneettikosketin aiheutti hälytyksen sen kyt-

kentöjen ollessa kytkentäkuvien mukaan oikein, joten siinä oli jotain vikaa. 

Yleismittarilla testattiin, johtavatko johtimet sähköä koskettimen ollessa kiinni. 

Ne eivät johtaneet. Magneettikoskettimessa on neljä johdinta, joista kaksi oli 

kuorittu valmiiksi tehtaalla. Ohjekirjassa sanotaan, että kytke valmiiksi kuoritut 

johtimet, mutta tässä tapauksessa siitä oli kuorittu väärät johtimet. Koskettimes-

ta piti kuoria yksi johto lisää ja kokeilla, mikä sen pari on, ja sitten sen sai toimi-
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maan oikein. Vika aiheutti hieman hämmennystä ja ajan tuhlausta. Nyt kun mur-

tovalvonnat sai kytkettyä päälle ilman aiheettomia hälytyksiä, oli hyvä hetki tes-

tata kaikki turvatoiminnot läpi. Kuorivalvonnan magneettikoskettimet testattiin 

avaamalla saranat, joten kosketin aukeaa. Lasirikkoilmaisin testattiin avaamalla 

sen kotelo ja yhdistämällä sisällä olevat testausliittimet.  Liiketunnistimet toimi-

vat myös aikaan saaden hälytyksen. Samalla kävi ilmi, että sisäsireeni vilkulla 

toimi, 109 desibelin hälytys ääni on todella kovankuuloinen, ja välkkyvä valo saa 

varmasti mahdollisen murtovarkaan hämilleen. 

 

Seuraavaksi käyttöönotettiin GSM-yksikkö. Käyttöönotto tapahtui asettamalla 

SIM-kortti automaatiokeskuksen sisällä olevaan GSM-yksikköön. Sen jälkeen 

Oumanin käyttöpaneelilta siirryttiin järjestelmän asetuksien kautta SMS-

asetuksiin, jossa laitteistolle asetettiin sanomakeskuksen numero. Jokaisella 

liittymän tarjoajalla on oma sanomakeskusnumeronsa. Siihen näpyteltiin Sauna-

lahden numeron +35845 110 0100 ja PIN-koodiksi asetettiin 1234. Aluksi GSM-

yksikkö toimi vähän aikaa, mutta hetken päästä se menetti kentät ja ei toiminut 

enää ollenkaan. Vian selvittäminen kesti kauan, kun mitään näkyvää vikaa siitä 

ei löytynyt. Sitten katsottiin kuvassa 45 näkyvää liittymän paketin oikeaa ylä-

kulmaa, jossa lukee, että toimii Elisan verkossa, joten vika löytyi. Kun sanoma-

keskuksen numeroksi vaihdettiin Elisan +358850 877 1010 alkoi GSM-yksikkö 

toimia. Normaalissa kotikäytössä prepaid-liittymiä ei kuitenkaan suositella käy-

tettäväksi laitteiston GSM-yksikössä, koska saldon loputtua laitteisto ei pysty 

enää ilmoittamaan käyttäjälleen mahdollisista hälytyksistä. Oppilaitosympäris-

tössä käyttö on kuitenkin suotavaa, silloin ei tarvitse huolehtia niin tarkasti liitty-

män kadottamisesta tai sen mahdollisesta varastamisesta, kun se sisältää vain 

rekisteröitymättömät rajoitetut datasiirto mahdollisuudet. 
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Kuva 45. GSM-yksikön liittymä 

 

Laitteistolle asetettiin SMS-asetuksista laitetunnus PLUS, joka tarkoittaa, että 

kun puhelimella otetaan yhteyttä laitteistoon pitää PLUS kirjoittaa siihen eteen. 

Esimerkiksi kun talon tilanneohjaus asetettiin poissa-tilaan lähettämällä Ou-

manilla viesti, PLUS POISSA, hetken kuluttua ohjaus meni poissa-tilaan, ja oh-

jauksen edellyttämät toiminnot menivät päälle. Sitten oli aika testata, osaako 

järjestelmästä lähettää viestiä itse. Hälytysnumerot-kohtaan asetettiin puhelin-

numero, johon haluttiin Oumanin lähettävän viestejä. Oumanilta tiedusteltiin 

talon sen hetkistä tilannetta lähettämällä sille viesti PLUS TILANNE, johon Ou-

man vastasi kuvan 46 tavalla. Ouman myös ilmoittaa hälytyksistä kuvassa 46 

alla näkyvällä tavalla, kyseessä on kuorivalvonnan murtohälytys. 
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Kuva 46. Kuvan kaappaus puhelimen näytötä, jossa tilanne- ja hälytysviestit 

 

Vesivuotoanturia testattiin kostuttamalla sormen päätä ja painamalla se anturiin. 

Se saisi aikaan hälytyksen ja samalla sulkisi päävesiventtiilin, jos se olisi asen-

nettu sille kuuluvalle paikalle. Ouman ilmoitti hälytyksestä myös tekstiviestillä. 

Hälytyksen pystyy kuittaamaan tekstiviestillä, tai suoraan Oumanin käyttö-

paneelilta. 

 

Ulkolämpötila- ja valoisuusanturi toimi myös, se näytti paneelilta luettuna 180 

luxia, ja kun sen peitti laatikolla, putosi lukema 15 luxiin. Paneelilta on luettavis-

sa myös sen ilmoittama ulkolämpötilalukema.  
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Opetusyksikössä olevat kaksi 1-kytkintä ovat yö/pitkään poissa- ja autolämmi-

tyspainikkeet. Niiden toiminta on selitetty opinnäytetyön kohdassa 6.7. Testat-

taessa kytkimet toimivat niille suunnitellulla tavalla. 

 

TCR-10 huoneyksiköt näyttävät toimivan oikein. Ne näyttävät koko ajan lämpöti-

laa, niin kuin niiden kuuluukin. Vaihdoin huoneyksiköiden väyläosoitteet opin-

näytetyön kohdassa 6.11 selostetulla tavalla. 

 

Päävesiventtiilin kääntäessä automaatiokeskukselta käsiajolle ja sen sulkemalla 

alkaa siitä kuulumaan hirveä surina, joten oletetaan, että sekin toimii. Ei voi 

varmuudella sanoa, koska sitä ei ole kytketty oikeasti vesiverkostoon. 

 

Palo- ja häkäilmaisimien testaamista ei voitu suorittaa oikeaoppisella tavalla. 

Jos laitteistoa testattaisiin oikeasti sytyttämällä jotain paperia niiden alla, voisi 

se aiheuttaa rakennuksen oman palo- ja häkähälytyksen. Laitteistojen testaami-

seen on saatavilla testaus sumutetta, jota ei valitettavasti nyt ollut saatavilla, 

joten testaaminen jää sitten koulun tuleville opiskelijoille. Suoritin ilmaisimien 

testaamisen kuitenkin irrottamalla ne kannoistaan, jolloin hälytys laukesi. Palo-

hälyttimessä on myös testausnappi, jota painamalla sitä voi kokeilla.  

 

Laitteiston testaaminen suoritettiin pääpiirteittäin, tarkempi, kaikkien laajojen 

ominaisuuksien yksityiskohtainen testaus veisi todella paljon aikaa, jota ei nyt 

ole. Pääpiirteittäin laitteisto näyttää toimivan, miten sen pitääkin. Helpoksi käyt-

töönoton teki se, kun Ouman Plus on valmiiksi tehtaalla ohjelmoitu tilatuille toi-

milaitteille sopivaksi.   

 

7.2 Opetuskäyttö 

Laitteisto on suunniteltu opetuskäyttöön koulun oppilaille, se toimii hyvin oppi-

misympäristönä sekä automaatio- ja sähkövoimatekniikan opiskelijoille. Laitteis-

toa käyttämällä oppilaat saavat hyvän kuvan, mitä nykyajan kotiautomaatiojär-

jestelmillä voi tehdä ja he huomaavat, että se voi tehdä omakotitaloasumisesta 

mukavampaa. Oppilaat voivat tarkastella laitteiston osia, kytkentöjä, lukea lait-
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teiden manuaaleja ja opetella käyttämän Ouman Plussaa todellisuutta vastaavi-

en tilanteiden tavalla. 

 

Liitteessä 4 ovat työhön suunnitellut laboratorioharjoitustyöt. Harjoitustyö on 

tavallaan kaksiosainen, ensimmäisessä osassa opiskelija selvittää laitteistoon 

liittyviä komponentteja, kytkentöjä ja automaatiokeskuksen sisältöä. Toisessa 

osassa opiskelija testailee laitteiston toimintaa ja säätää sen ominaisuuksia. 

Työtä tehdessä opiskelija tulee ymmärtämään ja oppimaan laitteiston perus-

ominaisuudet. Sitä tekemällä joutuu käymään läpi oppimisympäristön valmistu-

mista edeltäneen asennusvaiheeseen liittyviä kytkentöjä ja samalla kuvittele-

maan sen oikean omakotitalon ympäristöön. Laitteiston monipuoliset ohjaus- ja 

säätö- mahdollisuudet tulevat esille. Työssä oppilas tulee oppimaan laitteistoon 

liittyvien komponenttien ominaisuuksia ja niiden erilaisia hyötykäyttötarkoituksia. 

Opiskelijat voivat myös ehdottaa lisäyksiä ja parannusehdotuksia jo valmiina 

olevaan laitteistoon. 

 

Harjoitustyön suorittamisen jälkeen opiskelijalla pitäisi olla jonkin näköinen ko-

konaisvaltainen käsitys, mitä kotiautomaatio on, ja mahdollisesti opiskelija osai-

si suurin piirtein kytkeä ja käyttöönottaa laitteiston itse alusta alkaen. 

  

7.3 Kehittäminen  

Laitteistoa voisi kehittää monella eri tavalla. Ensimmäiseksi palo ja häkähälytti-

met pitäisi testata, kun oikeanlaiset testausvälineet löytyvät. Testausta ei voi 

suorittaa sytyttämällä jotain niiden alla, jotta talon omat palohälyttimet eivät lau-

kea. Sitten laitteiston voisi liittää ilmastointikoneeseen, jotta näkisi oikeasti, mitä 

sen säätäminen on. Ja samalla näkisi, reagoiko se häkä- ja palohälytyksiin luva-

tuilla tavoilla. HDRYD24-3 -venttiilimoottorin voisi liittää oikeasti vesiverkostoon, 

jotta senkin toiminta kävisi ilmi käytännön tilanteessa. Laitteistoon voisi liittää 

esimerkiksi lattialämmityskaapeleita. Pääkeskuksen sisältämässä releyksikössä 

on vain kaksi lähtöä kytketty, joten neljä on vielä vapaana. Siihen voisi kytkeä 

jotain siihen tilanteeseen tarvittavaksi havaittuja laitteita. Koululle voisi hankkia 

Android-tabletin laboratoriotyövälineeksi, jolla Ouman Plussan etävalvonta ja 
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ohjausmahdollisuuksia voisi kokeilla Android-sovelluksen välityksellä. Kohdassa 

2.3.1 esitetty lämmönvahti palvelu, toimi myös eduksi koulun opiskelijoille. 

 

Työn ymmärtämisen kannalta voisi laboratorioon hankkia Ouman Ouflex -

automaatiojärjestelmän. Laitteistoa käyttämällä voisi harjoitella Oumanin ohjel-

mointia, ja se lisäisi ymmärrystä siitä, mitä laitteiston sisällä tapahtuu. Ouman 

Plus on muuten hieman samanlainen kuin Ouflex, mutta Plus on valmiiksi teh-

taalla ohjelmoitu tilatuille komponenteille sopivaksi. Ouflexin ohjelmointi perus-

tuu porttipiireihin, jota koulussa harjoitellaan muutenkin. 

 

Harjoitustöiden suorittaneet oppilaat voivat myös itse ehdottaa opettajalle lait-

teiston kehitysideoita ja motivaation ja osaamisen riittäessä toteuttaa niitä. Mut-

ta vaikka oppimisympäristöä ei kehitettäisi vielä tässä vaiheessa lainkaan ja sen 

annettaisiin olla tuollaisenaan, tulee se tulee täyttämää hyvin sille tarkoitetun 

tehtävän ja antamaan sen käyttäjälle yleisen käsityksen kotiautomaatiojärjes-

telmistä. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli käyttöönottaa Ouman Plus -

kotiautomaatiojärjestelmän oppimisympäristö Lapin ammattikorkeakoulun Ke-

min kampukselle. Työn tavoitteisiin kuului laitekohtaisten dokumentointien laa-

timinen sekä sähkötekninen käyttöönotto, kytkentöjen tarkastus ja laitteiston 

toimintojen oikeanlaisen toimivuuden toteaminen. Työn tavoitteisiin kuului myös 

laboratorioharjoitus työohjeiden laatiminen opiskelijoille. Työssä pohdittiin myös 

tulevaisuuteen sijoittuvia parannus- ja kehitysideoita. 

 

Laitteistoa sanotaan älykkääksi järjestelmäksi, mutta kun siihen tutustuu pa-

remmin, tulee ilmi että sen älykkyys on kuitenkin melko yksinkertaista ja ennalta 

ohjelmoitua. Sähköteknisistä asioista ymmärtämättömille ihmisille se vaikuttaa 

kyllä huippuälykkäältä. Esimerkkinä kun katsotaan Liitettä 3 5(7), tulee ilmi, että 

melkein jokainen toimilaite toimii normaalilla avautuvan koskettimen periaatteel-

la. Koskettimen avautuessa tieto välittyy sitten keskusyksikköön kohdassa 4.2 

näkyvien taulukoiden tuloliittimiin. Keskusyksikön sisällä ajastimet, laskurit ja 

porttipiirit tekevät toimintonsa ja välittävät ennalta ohjelmoidun tiedon eteenpäin 

kohdassa 4.2 näkyvien lähtö liittimien kautta, mikä saa aikaan laitteiston vaikut-

tamaan älykkäältä. Kuitenkin laitteisto toimii sen lupaamalla tavalla, ja on jännit-

tävä nähdä, miten kotiautomaatiojärjestelmät tulevat tulevaisuudessa kehitty-

mään paremmiksi ja älykkäämmiksi. 

 

Ouman Plus -kotiautomaatiojärjestelmä oli opinnäytetyön aiheena hyvä ja mie-

lenkiintoinen. Tulevaisuudessa laitteistot tulevat varmasti kehittymään ja yleis-

tymään huimasti. Käyttöönotto sujui suurimmaksi osin ilman suurempia ongel-

mia, kiitos siitä hyville käyttöohjeille ja laitteiston tehtaalla tehdyille ohjelmoin-

neille.  

 

Työssä saavutettiin sille asetut tavoitteet, eli toimiva Ouman Plus -

oppimisympäristö koulun kiinteistösähköistyksen laboratorioon ja siihen liittyvän 

laboratorioharjoitustyön laatimisen koulun opiskelijoiden käyttöön.  
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Automaatiokeskuksen layoutkuva   Liite 2 
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Piirikaavio     Liite 3 1(7) 
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Piirikaavio     Liite 3 2(7) 
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Piirikaavio     Liite 3 3(7) 
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Piirikaavio     Liite 3 4(7) 
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Piirikaavio     Liite 3 5(7) 
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Piirikaavio     Liite 3 6(7) 
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Piirikaavio     Liite 3 7(7) 
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Laboratoriotyöohje    Liite 4 1(5) 

 

 

 

Laboratoriotyöohje Ouman Plus -kotiautomaatiojärjestelmä 

 

 

 

Työn tarkoituksena on ymmärtää Ouman Plus -kotiautomaatio järjestelmän pe-

rus ominaisuudet. Työn alussa tunnistetaan järjestelmään liittyviä laitteistoja, ja 

johdotuksia, joka luo pohjan testaus vaiheelle. Sen jälkeen päästään laitteiston 

käyttöönotto ja testaus vaiheeseen. Testaus vaiheessa on suositeltavaa käyttää 

kuulosuojaimia, koska murtovalvonnan hälytyksen ääni on kova. Kun työohjeen 

tehtävät on tehty, voi oppilas testailla ohjekirjan avulla laitteiston muita työssä 

mainitsemattomia laajoja ominaisuuksia oman mielensä mukaan. Työohjeeseen 

voi ehdottaa ja lisätä parannuksia. 
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Laboratoriotyöohje    Liite 4 2(5) 

 

1. Tunnista ja nimeä kuvassa näkyvät Ouman Plus -toimilaitteet 

 

 

 

1.     2. 

3.     4. 

5.     6. 

7.     8. 

9.     10. 

11.     12. 

13.     14. 

15.     16. 
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Laboratoriotyöohje    Liite 4 3(5) 

 

2. Varmista Ouman Plussan olevan sähkötön. Avaa automaatiokeskuksen kan-

si.  

 

a) Tunnista ja tutustu alla oleviin automaatiokeskuksen osiin. 
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Laboratoriotyöohje    Liite 4 4(5) 

 

b) Tunnista ja tarkista alla olevan kuvan johdotukset Oumanin 

automaatiokeskuksen sisältä. Yliviivaa tarkastetut johdotukset kuvaan. 
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Laboratoriotyöohje    Liite 4 5(5) 

 

3. Kun olet tunnistanut Ouman Plus -toimilaitteet, ja tarkastanut automaatiokes-

kuksen sisäiset kytkennät, voidaan laitteistoon kytkeä sähköt päälle. Kytke au-

tomaatiokeskuksen sisällä oleva akun plus navan sulake päälle. Automaa-

tiokeskus käynnistyy ja alkaa testaamaan itseään. Sillä välin sulje automaa-

tiokeskuksen etu kansi ruuveilla kiinni. Pyydä opettajalta lupa käyttö sähkön 

kytkemiseen, kun lupa saatu kytke jännitteet automaatiokeskukseen päälle. Etsi 

internetistä Ouman Plussan käyttöohje. 

 

4. Tutustu ja harjoittele käyttöpaneelin käyttöä ohjekirjan avulla. 

 

5. Aseta laitteistolle oikea kellonaika ja päivämäärä. 

 

6. Ohjelmoi Sebury koodiohisulkijan avaimenperät ohjeiden mukaan. 

 

7. GSM yksikön käyttöönotto 

 

a) aseta GSM-yksikölle PIN-koodi, sanomakeskuksen numero, ja laitetunnus 

 

b) kokeile GSM-yksikön toimintaa lähettämällä sille tekstiviesti ”laitetunnus” 

POISSA, laitteiston pitäisi mennä nyt poissa tilaan jos käyttöönotto on tehty oi-

kein. 

 

8. Murtovalvontojen testaaminen. Aseta talo Poissa tilaan käyttämällä avaimen-

perää.  

 

a) kokeile kuorivalvonnan toiminta 

 

b) kokeile liiketunnistimien toiminta 

 

9. Testaa Yö/pitkään poissa- ja autolämmitys painikkeiden toiminta 

 


